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I. INFORMACJE OGÓLNE
1. DANE EWIDENCYJNE
1.1.

INWESTYCJA:

Montaż centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody użytkowej wraz z wydzieleniem
pomieszczenia na węzeł cieplny w kamienicy przy ul. T. Kościuszki 180 we Wrocławiu.
1.2.

−
−

adres: ul. T. Kościuszki 180, 50-437 Wrocław;
adres geodezyjny: dz. nr 45, AM- 11, Obręb Południe;
1.3.

−
−
−
−

LOKALIZACJA OBIEKTU:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Biuro Obsługi Budownictwa Mariusz Fabjanowski
ul. Kluczborska 13/1, 50-323 Wrocław
tel. 71 345 92 64
e-mail: fabjanowski@o2.pl

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:
- umowa z Inwestorem;
- wizja lokalna i inwentaryzacja;
- warunki techniczne przyłączenia do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego;
- zapewnienie dostawy wody oraz określenie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej ;
- obowiązujące normy i przepisy

3. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA:
Niniejsze opracowanie obejmuje następujące zadania będące przedmiotem umowy z
Inwestorem:
- projekt instalacji wody zimnej oraz wody ciepłej wraz z instalacja cyrkulacji
- projekt instalacji c.o. (bez projektu technologii węzła cieplnego)

Strona 4

PROJEKT WYKONAWCZY – INSTALACJE SANITARNE
Montaż centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody użytkowej wraz z wydzieleniem pomieszczenia na
węzeł cieplny w kamienicy przy ul. T. Kościuszki 180 we Wrocławiu.

II. PROJEKT WYKONAWCZY – INSTALACJE SANITARNE
1 INSTALACJA WODOCIĄGOWA
1.1 ZASILANIE W WODĘ
Obecnie budynek zasilany jest przyłączem wody o średnicy 40. Średnica przyłącza jest
niewystarczająca ze względu na projekt uciepłownienia budynku oraz fakt, iż przez te przyłącze instalacją
podziemna zasilany w wodę jest budynek w oficynie – ul. Kościuszki 180a ( 16 Lokali mieszkalnych).
Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez MPWiK Wrocław nr 045025/19/KOU/IKo budynek
będzie zasilany w wodę zimną na cele bytowo-gospodarcze z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej
175mm żeliwo w ulicy poprzez nowoprojektowane przyłącze wody (projekt przyłącza stanowi oddzielne
opracowanie). Istniejące przyłącze do budynku ze względu na jego niewystaczajaca przepustowość
przewidziano do likwidacji.
Uwaga: w celu podłączenia węzła cieplnego na cele c.o. i cwu niezbędna jest wymiana przyłącza wody
na przyłącze o wymaganej średnicy. Inwestor zobowiązany jest do wymiany przyłącza. Wymiana przyłącza
nie jest objęta niniejszym opracowaniem.
1.2 ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ ORAZ DOBÓR ELEMENTÓW POMIARU
Zapotrzebowanie w wodę dla budynku ul. Kościuszki 180 określono na podstawie normy PN–92/B–01706.
Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu):
Urządzenie

qnwz

Σqnwz

qncwu

Σqnwz

qc

dm3/s

dm3/s

dm3/s

dm3/s

dm3/s

15

0,07

1,05

0,07

1,05

2,10

19

0,07

0,07

0,15
0,30
0,13
0,25
0,25

1,33
1,65
0,00
0,00
0,00
0,00

2,66

11
1
18
6
14

1,33
1,65
0,30
2,34
1,50
3,50

Symbol

Ilość

Umywalka

U

Zlewozmywak

Zz

N/W
Zcz
Pł
Zm
Pr

Natrysk/wanna
Zawór czerpalny
Płuczka zbiornikowa
Zmywarka
Pralka

pw
kPa
100
100
100
100
50
100
100

3,30
0,15
0,30
0,00
0
2,34
0
1,50
0
3,50
Woda zimna: 11,67 dm3/s
Woda ciepła:
4,03 dm3/s
Całość: 15,70 dm3/s

Zgodnie z PN-92/B-01706:

q=2,21

dm3/s

7,96

m3/h

Wg PN-92/B-01706 przepływ obliczeniowy wynosi 2,21 dm3/s.
Zgodnie z normatywnymi wielkościami zużycia wody przyjęto:
• mieszkańcy – 51 osób po 130 litrów/dobę i osobę
Zapotrzebowanie wody:
• Dobowe maksymalne:
qdmax = 51*130 = 6630 litrów/dobę = 6,6m3/dobę
Wymagana średnica przyłącza wynosi dn50 - 63PE (prędkość przepływu 0,97m/s).
Zapotrzebowanie na wodę dla budynku w oficynie ul. Kościuszki 180a (zasilanego obecnie z istniejącego
przyłącza budynku ul. Kościuszki 180).
Budynek ul. Kościuszki 180a – 16 LM; q= 2,19 dm3/s.
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Zapotrzebowanie na wodę dla dwóch budynków ul. Kościuszki 180 oraz ul. Kościuszki 180a wynosi:
qn =31,06
q=2,80 dm3/s
Wymagana średnica przyłącza wynosi dn50 - 63PE (prędkość przepływu 1,23m/s).
Uwaga:
Dla budynków ul. Kościuszki 180a, ul. Kościuszki 182a, ul. Kościuszki 184a, ul. Kościuszki 186a zostało
zaprojektowane oddzielne przyłącze wody z instalacja podziemna do tych budynków. Należy założyć iż przy
remoncie w/w adresów będą one zasilane w wodę z nowego przyłącza; budynek ul. Kościuszki 180a
zostanie odcięty od zasilania z budynku ul. Kościuszki 180.
WODOMIERZE MIESZKANIOWE:
Zapotrzebowanie na wodę dla jednego mieszkania wynosi:
Woda zimna: qn=0,67dm3/s; q=0,43 dm3/s
Dobrano wodomierz Qn=2,5m3/h, DN15 z nadajnikiem impulsowym
Woda ciepła: qn=0,29dm3/s; q=0,251 dm3/s
Dobrano wodomierz Qn =1,6m3/h, DN15 z nadajnikiem impulsów
1.3 STAN ISTNIEJACY
Instalacja zimnej wody
Zasilanie wodne budynku przyłączem z sieci miejskiej.
Opomiarowanie wody dla budynku poprzez wodomierz główny znajdujący się w pom. technicznym w
piwnicy.
Przewody wody zimnej w piwnicy rozprowadzone wody pod stropem. W budynku piony wodne prowadzone
obok pionu kanalizacji sanitarnej w bruzdach ściennych lub częściowo obudowane.
Piony oraz główne poziomy rozprowadzające w piwnicy wykonane z rur stalowych ocynkowanych; przewody
w lokalach mieszkalnych wykonane z z rur stalowych ocynkowanych, polipropylenowych lub z rur
PEX/AL/PEX .
Uwaga:
Wszystkie istniejące instalacje wody zimnej i podłączenia do istniejących przyborów należy
zdemontować.
Przełączyć do nowego przewodu w piwnicy instalacje podziemną dla kamienicy ul. Kościuszki 180a .
1.4 PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA
Na instalację wodociągową wody zimnej składają się piony, prowadzone w szachtach instalacyjnych
bądź przy ścianach obudowane, zasilających poszczególne mieszkania, współpracujące z siecią głównych
poziomych przewodów rozprowadzających prowadzonych pod stropem piwnicy.
•

Instalację wodociągową wody zimnej, wykonać z:
instalację wody zimnej (przewody rozprowadzające, piony) wykonać z rur jednorodnych PP_R (typ
3) PN16 łączonych przez zgrzewanie.

Wszystkie elementy instalacji stykające się bezpośrednio z wodą pitną, powinny być wykonane z
materiałów niewpływających ujemnie na jakość wody i mieć opinię higieniczną (atest PZH), dopuszczającą je
do przesyłania wody pitnej. Musza posiadać także certyfikat i znak bezpieczeństwa.
U podstaw pionów instalacji wodociągowej wody zimnej, zamontować zawory odcinające, odpowiednio do
średnicy podejść pionów.
Poziome przewody rozprowadzające instalacji wodociągowej wody zimnej prowadzić z minimalnym
spadkiem 0.1%, zapewniającym w razie konieczności odwodnienie całej instalacji.
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W celu umożliwienia pomiaru i rozliczeń zużycia wody zimnej dostarczonej do poszczególnych
mieszkań i lokali usługowych, przewidziano montaż wodomierzy mieszkaniowych skrzydełkowych do wody
zimnej (wodomierze skrzydełkowe).
Przed wodomierzami mieszkaniowymi, od strony pionów instalacji wodociągowej wody zimnej,
zamontować zawory odcinające (zawory odcinające mufowe PN16 50°C). Zabudowę zestawów
wodomierzowych wodomierzy mieszkaniowych należy wykonać zgodnie z PN-92/M-54910.
We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych w obrębie poszczególnych mieszkań oraz wszystkich
pomieszczeniach kuchennych, przewidziano zainstalowanie baterii czerpalnych stojących oraz innych
typowych punktów czerpalnych wody zimnej i ciepłej, zasilanych od dołu.
Podłączenia baterii czerpalnych do przewodów instalacji wodociągowej wody zimnej wykonane za pomocą
węży elastycznych z miedzi lub ze zbrojonych tworzyw sztucznych.
W obrębie węzłów sanitarnych, przewody instalacji wodociągowej wody zimnej prowadzone
wzdłuż ścian wewnętrznych budynku, w zależności od potrzeb, po ścianach budynku, w bruzdach ściennych,
w przestrzeni ścianek szkieletowych lub w posadzce.
Przejścia przewodów instalacji wodociągowej wody zimnej przez stropy i ściany budynku w
tulejach ochronnych osłonowych stalowych. Między tuleją osłonową i rurą właściwą warstwa izolacji cieplnej
(pianki polietylenowej) lub innego materiału plastycznego.
Między tuleją osłonową i rurą właściwą warstwa pełniąca w zależności od lokalizacji, funkcję uszczelniającą
lub ogniochronną.
Armatura odcinająca kulowa gwintowa lub kołnierzowa, z mosiądzu lub brązu (PN10 50°C).
W wypadku odcinków instalacji wodociągowej wody zimnej, na których znajdują się zawory
odcinające, należy wykonać dodatkowe mocowanie przy pomocy uchwytów stalowych z gumową wkładką
ochronną, zapewniające przenoszenie sił występujących podczas manipulacji zaworem na konstrukcję
będącą bazą mocowania przewodu.
Przy wykonywaniu połączeń należy ściśle przestrzegać zaleceń i wytycznych producenta rur,
oraz stosować oryginalne elementy połączeniowe. Mocowanie przewodów instalacji wodociągowej wody
zimnej przy pomocy uchwytów stalowych z gumową wkładką ochronną oraz uchwytów z tworzyw sztucznych
do ścian, stropów i innych elementów konstrukcyjnych budynku.
Wszystkie przewody wody zimnej należy izolować przeciw roszeniu rur.
1.5 IZOLACJA PRZEWODÓW WODY ZIMNEJ
Wszystkie przewody wody zimnej należy izolować przeciw roszeniu rur.
Wartości wskaźnikowe minimalnej grubości izolacji dla przewodów wody zimnej zgodnie z PN-85/B02421:
Grubość izolacji [mm]
Rodzaj zabudowy
przy λ = 0,040 W/mK
Przewody układane swobodnie w
pomieszczeniach nie
4 mm
ogrzewanych (np. piwnica)
Przewody układane swobodnie w
9 mm
pomieszczeniach ogrzewanych
Przewody w kanale bez przewodów ciepła
4 mm
Przewody w kanale obok przewodów ciepła
13 mm
Przewody w bruzdach ściennych
4 mm
Przewody w zagłębieniu ściany
13 mm
Przewody na stropie betonowym
4 mm
Izolację przeciwzroszeniową wykonać na rurociągach wody zimnej. Grubość izolacji zgodnie z PN85/B-02421.
13,0 mm
 15 ÷  20
 25

13,5 mm

 32 ÷  40

14,5 mm

 50 ÷  65

15,0 mm
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2 INSTALACJA WODOCIĄGOWA WODY CIEPŁEJ I CYRKULACYJNEJ
2.1 STAN ISTNIEJACY
Instalacja wody cieplnej indywidualna dla każdego mieszkania poprzez elektryczne podgrzewacze wody,
kotły gazowe dwufunkcyjne lub gazowe podgrzewacze.
Przewody ciepłej wody w lokalach mieszkalnych wykonane z rur stalowych, miedzianych lub tworzywowych
PEX/Al/ PEX.
Projekt zakłada demontaż istniejącej instalacji wraz z lokalnymi urządzeniami przygotowania cwu w
mieszkaniach.
Demontaż przewodów w piwnicy, pionów i z zasady przewodów w lokalach mieszkalnych. Wyjątek – nowe
łazienki w lokalach mieszkalnych, w tym przypadku demontujemy przewody do istniejącego źródła ciepłej
wody (bojler, podgrzewacz) wraz z tym źródłem i przełączamy istniejąca instalacje w obrębie lokalu.
Uwaga:
Z założenia wszystkie istniejące instalacje wody ciepłej i podłączenia do istniejących przyborów należy
zdemontować. W przypadku gdy instalacja została wykonana niedawno i jest stan techniczny wskazuje iż
wykonana jest prawidłowo, istnieje możliwość pozostawienia istniejącej instalacji z jej przepięciem do
przewodu wody ciepłej doprowadzonym do pomieszczenia łazienki. Należy wtedy spisać pisemne
oświadczenie z właścicielem mieszkania o pozostawieniu istniejącej instalacji. Bezwzględnie należy
zdemontować instalacje wykonane z miedzi.
2.1 PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA
Ciepła woda użytkowa będzie przygotowywana będzie przepływowo zgodnie z technologia węzła cieplnego.
Na instalację wodociągową ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji składają się piony, prowadzone w szachtach
lub przy ścianach obudowane. Piony wody ciepłej i cyrkulacji prowadzone obok pionów wody zimnej.
Instalacja wodociągowa ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji, wykonana w sposób analogiczny do instalacji
wodociągowej wody zimnej (struktura geometryczna instalacji, sposób podłączenia poszczególnych punktów
czerpalnych, sposób prowadzenia przewodów).
Instalację wodociągową wody ciepłej i cyrkulacji wykonać z:
• przewody rozprowadzające, piony- wykonać z rur polipropylenowych PP-R
stabilizowanych perforowana wkładką aluminiową łączonych poprzez zgrzewanie PP-E Stabi Al. PN20, armatura łączona na kształtki gwintowane.
W celu umożliwienia pomiaru i rozliczeń zużycia wody ciepłej dostarczonej do poszczególnych mieszkań, w
obrębie przewodów zasilających węzły sanitarne, przewidziano montaż wodomierzy mieszkaniowych
skrzydełkowych.
Przed wodomierzami mieszkaniowymi, od strony pionów instalacji wodociągowej ciepłej wody użytkowej,
znajdują się zawory odcinające (zawory odcinające mufowe PN16 50°C).
Zabudowę zestawów wodomierzowych wodomierzy mieszkaniowych należy wykonać zgodnie z PN-82/M54910.
Podłączenia baterii czerpalnych do przewodów instalacji wodociągowej wody ciepłej wykonane za pomocą
węży elastycznych z miedzi lub ze zbrojonych tworzyw sztucznych.
W celu umożliwienia pomiaru i rozliczeń zużycia wody ciepłej dostarczonej do poszczególnych
punktów poboru wody znajdujących się w pomieszczeniach części wspólnej, w obrębie przewodów
zasilających węzły sanitarne, przewidziano montaż wodomierzy do wody ciepłej .
Przewody instalacji wodociągowej wody ciepłej i cyrkulacji, na wszystkich odcinkach instalacji
wyróżnionych w opisie instalacji wodociągowej wody zimnej, prowadzone obok przewodów instalacji
wodociągowej wody zimnej.
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Kompensację wydłużeń termicznych przewodów instalacji wodociągowej ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji
(na głównych poziomych przewodach rozprowadzających i na pionach) zapewniają ramiona kompensacyjne
oraz kompensatory U-kształtowe.
Mocowanie przewodów instalacji wodociągowej ciepłej wody Użytkowej i cyrkulacji przy pomocy uchwytów
stalowych z gumową wkładką ochronną oraz uchwytów z tworzyw sztucznych, do ścian, stropów i innych
elementów konstrukcyjnych budynku. W wypadku odcinków instalacji wodociągowej wody ciepłej, na których
znajdują się zawory
odcinające, należy wykonać dodatkowe mocowanie przy pomocy uchwytów stalowych z gumową wkładką
ochronną, zapewniające przenoszenie sił występujących podczas manipulacji zaworem na konstrukcję
będącą bazą mocowania przewodu.
Przy wykonywaniu połączeń należy ściśle przestrzegać zaleceń i wytycznych producenta rur, oraz stosować
oryginalne elementy połączeniowe.
Regulacja poszczególnych obiegów instalacji cyrkulacyjnej przy użyciu zaworów termostatycznych do
instalacji ciepłej wody użytkowej, zamontowanych na przewodach cyrkulacyjnych u podstaw pionów
cyrkulacyjnych.
Armatura odcinająca kulowa gwintowa lub kołnierzowa, z mosiądzu lub brązu (PN10 100°C). Izolacja
termiczna przewodów wody ciepłej i cyrkulacji powinna spełniać minimalne wymagania izolacji cieplnej
przewodów i komponentów zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi
zmianami.
Po wykonaniu całość instalacji wodociągowej ciepłej wody Użytkowej i cyrkulacji należy poddać próbie
ciśnieniowej.
Izolacje ciepłochronne wykonać na instalacji ciepłej wody poza podejściami pod przybory sanitarne oraz na
instalacji cyrkulacji. Grubość izolacji - zakres stosowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie – Dz. U. 2002r, nr 75, poz.690 z późniejszymi zmianami.
2.2 IZOLACJA CIEPŁOCHRONNA
Izolacje ciepłochronne wykonać na instalacji ciepłej wody poza podejściami pod przybory sanitarne
oraz na instalacji cyrkulacji. Grubość izolacji - zakres stosowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie - Dz.U nr 75 z lipca 2015 zał. 2 p. 1.5.:

Lp.

Rodzaj przewodu lub komponentu

1
2

Średnica wewnętrzna do 22 mm
Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm

3

Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm

4

Średnica wewnętrzna ponad 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy,
skrzyżowania przewodów
Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, ułożone w komponentach
budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników
Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze

5
6
7

Minimalna grubość
izolacji cieplnej
(materiał 0,035 W/(m
· K)1)
20 mm
30 mm
równa średnicy
wewnętrznej rury
100 mm
1/ wymagań z poz. 12
4
1/ wymagań z poz. 12
4
6 mm

Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w
tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej.
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby
szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Przy
montażu instalacji, badaniach, odbiorze robót i uruchomieniu instalacji i sieci należy postępować zgodnie z
Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7. Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociągowych'' (wyd. I, wrzesień 2003 r. ) i Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 3.
''Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych'' (wyd. I, wrzesień 2001 r.).
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2.3 ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁĄ WODĘ UŻYTKOWĄ
Lokale użytkowe – 3 szt
U =8 osoby
Współczynnik nierównomierności rozbioru wynosi :
Nh = 1,3
Średnie dobowe zużycie c.w.u. :
qśrd = U · qi = 8 · 15 = 120 kg/dobę
Średnie godzinowe zużycie c.w.u. :
qśrh = qśrd/8 = 15 kg/h
Maksymalne godzinowe zużycie c.w.u. :
qmaxh = qśrh · Nh = 15 x 1,3 =19,5 kg/h

qj=15 dm3/j.o. dobę

Lokale mieszkalne
ilość lokali mieszkalnych – 17 (średnio 3 osoby na mieszkanie)
U=51 osób
qjcwu=70dm3/j.o. dobe
Współczynnik nierównomierności rozbioru wynosi :
Nh = 9,32 ·51 -0,244 = 3,55
Średnie dobowe zużycie c.w.u. :
qśrd = U · qi = 51 · 70 = 3570 kg/dobę
Średnie godzinowe zużycie c.w.u. :
qśrh = qśrd/12 = 298 kg/h
Maksymalne godzinowe zużycie c.w.u. :
qmaxh = qśrh · Nh = 298 x 3,55 = 1058 kg/h
Technologia dwufunkcyjnego węzła cieplnego na potrzeby c.o. i c.w.u.
Średnie godzinowe zapotrzebowanie ciepła do przygotowania c.w.u.:
Qśrh = qśrh · cw · ρ · ( tw - twz ) · 3600-1
Qśrh = (15+298) · 4,2 · ( 60 - 10 ) · 3600-1 = 18,26kW
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie ciepła do przygotowania c.w.u.:
Qmaxh = qmaxh · cw · ρ · ( tw - twz ) · 3600-1
Qmaxh = (19,5+1058) · 4,2 · ( 60 - 10 ) · 3600-1 = 62,85 kW
Podsumowując, należy przyjąć iż:
- moc cieplna średnia godzinowa będzie na poziomie 20 kW,
- moc cieplna maksymalna godzinowa na poziomie 65 kW.

3 SYSTEM RUR POLIPROPYLENOWYCH PP-R – WYTYCZNE WYKONANIA
ZASTOSOWANIE
Przewody instalacji wody zimnej, wody ciepłej oraz cyrkulacji projektuje się w systemie rur
polipropylenowych PP-R:
- jednorodne PN16
do wody zimnej
- stabilizowane PP-E Stabi AL. PN20 do wody ciepłej i cyrkulacji
PARAMETRY PRACY
Zakres typowych zastosowań rur PP:
woda zimna
-60 bar, 20ºC
woda ciepła
-10 bar, 60ºC
UKŁADANIE RUR
Przewody z rur PP-R można prowadzić:
• w bruzdach ściennych
• w ściankach instalacyjnych
• w podłodze, w stropie
• wzdłuż ścian (luźno lub w osłonach)
• szachtach instalacyjnych lub kanałach
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W projekcie zastosowano prowadzenie rur:
- w natynkowo (przewody rozprowadzające pod stropem)
- w szachtach instalacyjnych (piony)
- w bruzdach ściennych w obrębie węzłów sanitarnych.
MOCOWANIE PRZEWODÓW
Należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych producenta wybranego systemu odnośnie
wymaganych minimalnych odległości montażu podpór dla rurociągów.

KOMPENSACJA PRZEWODÓW
Punkty stałe służą podziałowi instalacji na odcinki podlegające osobnym wydłużeniom.
Stosując odpowiedni rozstaw punktów stałych można częściowo pominąć kompensacje przewodów.
Podpory stałe obowiązkowo należy zamontować w przypadkach:
• Przy punktach czerpalnych
• Przed i za zainstalowaną na przewodzie armaturą lub dodatkowym uzbrojeniem.
Podpory przesuwne dla rur stabilizowanych należy montować według tabeli:
16
20
25
32
40
50
63
 rury
Maksymalna
odległość

110

120

140

145

150
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165

75

90

110
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190
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podpór [cm]

A.

Kompensacja za pomocą użycia podpór stałych.
Na pionach punkty stałe powinny być montowane pod trójnikiem na każdym odejściu, w
rozstawie około 2,7-3,0m, co zabezpieczy odcinek poziomy przed ścięciem wynikającym z pracy
termicznej pionu.

B.

Kompensacja odcinków układanych w szachcie
Przy układaniu w szachcie (kanale) przy rurach stabilizowanych można pominąć zmiany ich
długości, poprzez umieszczenie obejmy punktu stałego bezpośrednio przy każdym odejściu
przewodu, (wydłużenia nie są przenoszone na sąsiednie odcinki). Obejma punktu stałego powinna
być tak wykonana, aby mogła przejąć siły działające na punkt stały.

4 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Niniejszym opracowaniem nie jest objęta wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku.
Projektowane nowe podłączenia wynikają z dostosowania pomieszczeń piwnicznych dla pomieszczenia
węzła cieplnego oraz dla pomieszczenia wodomierza.
Dla pomieszczenia węzła cieplnego projektuje się układ przepompowujący ścieki sanitarne, składający się z
pompy zatapialnej, zlokalizowanej w studzience schładzającej o wymiarach 600*600 mm i wysokości 1,0m z
z metalowa przykrywa z blachy gr. 4mm wzmocniona kątownikiem i zabezpieczona przed przesuwaniem
(pokrywa z uchwytem umożliwiającym otwarcie).
Przewód tłoczny układu przepompowującego, wykonany z rur instalacyjnych stalowych ze szwem podwójnie
ocynkowanych wg PN-84/H-74200 o średnicy DN32, łączonych na gwint przy pomocy łączników z żeliwa
ciągliwego wg PN-67/H-74392÷74393. Połączenia gwintowe uszczelniane włóknami lnianymi lub konopnymi.
Połączenia skręcane. Przewód tłoczny wyposażony w zawór zwrotny. Sterowanie pracą układu
przepompowującego ścieki sanitarne w zależności od poziomu wody w studzience schładzającej.
W pomieszczeniu wodomierza projektuje się wpust podłogowy podłączony do studni przepompowującej
ścieki do istniejącej kanalizacji sanitarnej budynku.

5 INSTALACJA OGRZEWANIA
5.1 STAN ISTNIEJACY
Ogrzewanie lokali mieszkalnych przy pomocy piecy kaflowych, grzejników elektrycznych oraz z kotłów
gazowych dwufunkcyjnych w lokalu nr 1,10,17.
Instalacja c.o. w lokalach 1,10 i 17 najprawdopodobniej wykonana jest z miedzi. Należy bezwzględnie
zdemontować instalacje z miedzi (nie można instalacji z miedzi podłączać do węzłów cieplnych) !
Projekty zakłada nowa instalacje w każdym z lokali mieszkalnych.
5.2 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA
Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowana jako wodna, pompowa, dwururowa, zasilana z węzła
cieplnego. Instalacja z rozdziałem dolnym zasila piony centralnego ogrzewania. Na każdym poziomie od
pionu należy wykonać odejście w kierunku lokali mieszkalnych. Nad drzwiami wejściowymi do lokali
montować odejścia z licznikiem ciepła.
Wszystkie odejścia wyposażone w licznik ciepła Qn=0,6m3/h DN15 z możliwością zdalnego odczytu oraz
zawory odcinające i filtr siatkowy. Przewody c.o. i ciepłomierze w obrębie klatki schodowej obudować z
zachowaniem dostępu (montaż rewizji przy ciepłomierzach i zaworach regulacyjnych).
Projektuje się licznik ciepła ultradźwiękowy (komunikacja w standardzie W. M-Bus zgodna z norma EN13757-4).
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Instalację centralnego ogrzewania w obrębie piwnicy oraz klatek schodowych, od pionów do ciepłomierzy
oraz od ciepłomierzy do grzejników w lokalach mieszkalnych wykonać z rur i kształtek instalacyjnych w
systemie rur stalowych zaciskowych. Rury wykonane ze stali niestopowej 1.0034 zabezpieczone przed
korozja poprzez cynkowanie.
Zaopatrzenie w ciepło poszczególnych mieszkań oparte o system trójnikowy.
Główne przewody zasilające poszczególne mieszkania wyposażone są w „zestawy przyłączeniowe”, na
które składają się: komplet kulowych zaworów odcinających, odpowietrzniki automatyczne, filtr siatkowy oraz
licznik ciepła z możliwością podłączenia odczytu radiowego.
We wszystkich pomieszczeniach zaopatrywanych w ciepło przez instalację centralnego ogrzewania,
przewidziano zainstalowanie grzejników stalowych płytowych oraz grzejników stalowych rurowych
(drabinkowych). Do każdego grzejnika należy zamontować wkładkę zaworową. Grzejniki wieszać na
ścianach za pomocą typowych zawiesi producenta. Zawory termostatyczne z głowicami termostatycznymi z
blokadą fabryczną nastawy temperatury od +16°C. W pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego
użytkowania należy przewidzieć głowice wzmocnione „antywandalowe” – na klatce schodowej.
W łazienkach przewidziano zainstalowanie grzejników stalowych rurowych. Przy grzejnikach łazienkowych
na przewodzie zasilającym zamontować zawory termostatyczne.
Regulacja poszczególnych obiegów instalacji centralnego ogrzewania poprzez zawory regulacyjne
montowane na każdej kondygnacji na odejściach od pionu oraz zawory grzejnikowe z ustawieniem
wstępnym.
Izolacja termiczna przewodów centralnego ogrzewania powinna spełniać minimalne wymagania izolacji
cieplnej przewodów i komponentów zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi
zmianami. Przejścia przewodów instalacji centralnego ogrzewania przez stropy i ściany stref oddzielenia
pożarowego zabezpieczyć masami (rury niepalne) i kasetami (rury palne) o klasie odporności ogniowej
równej klasie danej przegrody. Przejścia przewodów instalacji centralnego ogrzewania przez stropy i ściany
budynku nie stanowiących oddzieleń przeciwpożarowych w tulejach ochronnych osłonowych stalowych.
Między tuleją osłonową i rurą właściwą warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiału
plastycznego.
Mocowanie przewodów instalacji centralnego ogrzewania przy pomocy uchwytów stalowych z gumową
wkładką ochronną, do ścian, stropów i innych elementów konstrukcyjnych budynku. Po wykonaniu (przed
zaizolowaniem) całość instalacji centralnego ogrzewania należy poddać próbie ciśnieniowej.
Grubość izolacji:
- zakres stosowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U. 2002r, nr 75,
poz.690 z późniejszymi zmianami.
5.3 SPECYFIKACJA ZAWORÓW REGULACYJNYCH INSTALACJI C.O.
Zawór montowany na zasilaniu - zawór równoważący skośny z płynną nastawą wartości Kv,
króćcami pomiarowymi oraz wersja z odwodnieniem. Możliwość pomiaru przepływu w całym zakresie pracy
zaworu od zera do wartości nominalnej. Pomiar ciśnienia różnicowego dla całego zakresu pracy zaworu, w
tym przy pełnym zamknięciu zaworu – pomiar ΔH. Nastawa dokonywana od czoła pokrętła zaworu. Cyfrowa
skala zapewniająca dokładność nastawy/odczytu bez konieczności demontażu izolacji. Hydraulicznie
odciążony grzyb zaworu. Mechaniczna blokada nastawy poprzez wkręcenie śruby imbusowej w pokrętle
zaworu. Korpus zaworu wykonany jest z odpornego na korozję i odcynkowanie AMETALu®. Temperatura
min. -20°C, temperatura max. 120°C. Klasa ciśnienia PN25. Możliwość równoważenia w oparciu o
profesjonalne metody równoważenia oferujące szeroko pojęte możliwości diagnostyki systemów:, TA
DIAGNOSTIC, TA Wireless za pomocą TA-Scope. Dostępność prefabrykowanych łupin izolacyjnych dla
zaworu.
Zawór montowany na powrocie - regulator ciśnienia różnicowego. Płynnie nastawialne DP
gwarantujące dokładne dopasowanie ciśnienia do odbiorników krytycznych. Dostępny zakres ciśnień 5-25,
10-60, 10-40, 20-80 kPa. Możliwość pomiaru przepływu na zaworze partnerskim jako potwierdzenie
prawidłowo ustawionego cienienia różnicowego dPL. Pomiar ciśnienia różnicowego poprzez króćce
pomiarowe w regulatorze oraz na zaworze partnerskim. Możliwość odwodniania zaworu poprzez
podłączenie króćca odwadniającego, bądź skorzystanie z występującego na zaworze partnerskim. Nastawa
dokonywana od czoła pokrętła odcinającego zaworu. Możliwość weryfikacji nastawy urządzeniem
pomiarowym. Korpus zaworu wykonany jest z odpornego na korozję i odcynkowanie AMETALu®.
Temperatura min. -20°C, temperatura max. 120°C. Klasa ciśnienia PN16. Możliwość równoważenia w
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oparciu o profesjonalne metody równoważenia oferujące szeroko pojęte możliwości diagnostyki systemów:,
TA DIAGNOSTIC, TA Wireless za pomocą TA-Scope.
Łączenie zaworów z instalacja na śrubunek jednostronnie.
Zastosowana armatura regulacyjna zapewni prawidłowy rozdział czynnika grzejnego między
wszystkie obiegi instalacji c.o., poprzez wydławienie nadwyżek ciśnienia czynnego w poszczególnych
obiegach.
W przypadku zadziałania zaworów termostatycznych i wzrostu rzeczywistej różnicy ciśnienia na
wejściu do obiegu następuje odpowiednie samoczynne przymknięcie zaworu powrotnego i utrzymanie
różnicy ciśnienia na wejściu do obiegu na stałym poziomie.
Armatura regulacyjna będzie pełnić również rolę armatury odcinającej.
Armatura powinna zostać tak zainstalowana aby była dostępna do obsługi i konserwacji.
Zawory regulacyjne należy montować zgodnie instrukcją montażu.
5.4 IZOLACJA TERMICZNA
Izolacja termiczna przewodów centralnego ogrzewania powinna spełniać minimalne wymagania
izolacji cieplnej przewodów i komponentów zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz
z późniejszymi zmianami.
Grubość izolacji:
- zakres stosowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U. 2002r, nr 75,
poz.690 z późniejszymi zmianami.
Lp.

Rodzaj przewodu lub komponentu

1
2

Średnica wewnętrzna do 22 mm
Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm

3

Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm

4

Średnica wewnętrzna ponad 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy,
skrzyżowania przewodów
Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, ułożone w komponentach
budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych
użytkowników
Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze

5
6
7

Minimalna grubość izolacji
cieplnej
(materiał 0,035 W/(m · K)1)
20 mm
30 mm
równa średnicy
wewnętrznej rury
100 mm
1/

2

wymagań z poz. 1-4

1/

2

wymagań z poz. 1-4

6 mm

Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w
tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej.
Po wykonaniu (przed zaizolowaniem) całość instalacji centralnego ogrzewania należy poddać próbie
ciśnieniowej. Wytyczne badania szczelności instalacji można znaleźć w „Warunkach technicznych
wykonania i odbioru instalacji wodociągowych, zeszyt 7” oraz „Warunkach technicznych wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych, zeszyt 6”, wydanych przez COBRTI Instal.
Należy izolować przewody c.o. w obrębie piwnicy oraz klatki schodowej (zgodnie z wymaganiami
warunków technicznych 100% grubości izolacji). Instalacje prowadzone natynkowo pod stropem oraz nad
podłoga w obrębie lokali mieszkalnych – bez izolacji cieplnej.
5.5 ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO BUDYNKU / BILANS CIEPLNY
Obliczenia wykonano w programie do projektowania Instal-OZC firmy InstalSOFT, który stosuje europejski
pakiet norm. Obliczenia cieplne przegród według EN ISO 6946. Straty ciepła według PN-EN 12831.
Przyjęte temperatury:
- obliczeniowa temperatura zewnętrzna –
-18ºC
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- roczna średnia temperatura zewnętrzna –
- wewnętrzna temperatura obliczeniowa –
- klatki schodowe-

7,9ºC
20-24°C
8ºC

Współczynniki strat ciepła

W/K

Współczynnik strat ciepła przez przenikanie:
do otoczenia przez obudowę budynku

ΣHT,ie

962

do otoczenia przez przestrzeń nieogrzewaną

ΣHT,iue

375

do gruntu

ΣHT,ig

do sąsiedniego budynku

ΣHT,ij

180

Współczynnik strat ciepła na wentylację

ΣHV

565

Sumaryczny współczynnik strat ciepła

ΣH

0

2082

Straty ciepła budynku
Sumaryczna strata ciepła przez przenikanie

W
ΣΦT

Strata ciepła na wentylację minimalną

ΣΦV,min

Strata ciepła przez inflitrację

0,5·ΣΦV,inf

Strata ciepła przez wentylację mechaniczną, nawiewną

ΣΦV,su

Strata ciepła w wyniku działania instalacji wywiewnej

ΣΦV,mech,inf

Sumaryczna strata ciepła na wentylację

58272
21581
4308

ΣΦV

21581

Obciążenie cieplne budynku

W

Sumaryczna strata ciepła budynku

ΣΦ

Sumaryczna nadwyżka mocy cieplnej (wskutek czasowego
obniżenia temp.)

ΣΦRH

---

Projektowe obciążenie cieplne budynku

ΦHL

79853

79853

Własności budynku
Obciąż. cieplne / ogrz. pow. budynku

Aogrz,bud

1068 m²

ΦHL / Aogrz,bud

74,8 W/m²

Obciąż. cieplne / ogrz. kub. budynku

Vogrz,bud

3323 m³

ΦHL / Vogrz,bud

24 W/m³

Powierzchnia oddająca ciepło

A

5413 m²

6 ŹRÓDŁO CIEPŁA
6.1 DANE OGÓLNE, ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CIEPLNĄ
Źródłem ciepła na cele c.o. oraz cwu zgodnie z warunkami nr WRO/WTP/F/2021/0613 z dnia 16/11/2021

Strona 15

PROJEKT WYKONAWCZY – INSTALACJE SANITARNE
Montaż centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody użytkowej wraz z wydzieleniem pomieszczenia na
węzeł cieplny w kamienicy przy ul. T. Kościuszki 180 we Wrocławiu.
wydanymi przez Fortum
dla budynku będzie projektowany węzeł cieplny dwufunkcyjny zlokalizowany w pomieszczeniu w piwnicy.
Moc dla przygotowania c.o. – 80,0kW
Moc cieplna na cele c.w.u. (średnio-godzinowa) – 20kW
Moc cieplna na cele c.w.u. (maksymalna godzinowa) – 65kW
Wyposażenie pomieszczenia
Przewidziano wykonanie bezodpływowej studzienki schładzającej o wymiarach 600*600mm H=1,0m
mm, z metalowa przykrywa z blachy gr. 4mm wzmocniona kątownikiem i zabezpieczona przed
przesuwaniem (pokrywa z uchwytem umożliwiającym otwarcie).
Odpływ ścieków ze studzienki schładzającej do przewodu wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej budynku,
poprzez przewidziany do wykonania układ przepompowujący składający się z pompy zatapialnej, sterowanej
łącznikiem pływakowym oraz układu przewodów tłocznych o średnicy DN32.
Wentylacja pomieszczenia węzła cieplnego zgodna z wymaganiami BN-90/8864-46 oraz wymaganiami
Fortum.
W pomieszczeniu węzła cieplnego znajduje się punkt czerpalny wody zimnej wyposażony w zawór czerpalny
DN15 PN6 ze złączką do węza.
W studni schładzającej zamontować pompę do wody brudnej gorącej (praca w temp do 95C) wraz ze
sterownikiem oraz wyłącznikiem pływakowym.
Specyfikacja pompy:
Całkowicie zanurzona pompa zatapialna do wody zanieczyszczonej, pionowe ustawienie mokre, do
tłoczenia mediów o temperaturze maks. 95 °C. Agregat w całości z żeliwa szarego. Układ
hydrauliczny z przyłączem po stronie tłocznej w formie poziomego, gwintowego połączenia
kołnierzowego. Silnik chłodzony powierzchniowo w wersji na prąd trójfazowy z uszczelnieniem
komory, termiczną kontrolą silnika oraz monitorowaniem wycieków z komory silnika. Odłączany,
odporny na ciepło kabel zasilający z wodoszczelnym na całej długości wpustem na kabel i wolną
końcówką kabla. Uszczelnienie po stronie medium i po stronie silnika zapewniają dwa uszczelnienia
mechaniczne niezależne od kierunku obrotów.
Dane silnika
Przyłącze sieciowe: 3~400V/50 Hz
Znamionowa moc silnika: 0,75 kW
Pobór mocy: 1,04 kW
Prąd znamionowy: 2,4 A
Prąd rozruchowy: 23 A
Stopień ochrony: IP68
W węźle cieplnym projektuje się ciepłomierz na instalacji c.o. po stronie niskich parametrów oraz wodomierz
wody zimnej na cele przygotowania wody ciepłej.
Dobór ciepłomierza c.o.:
Przepływ w instalacji c.o po stronie niskich parametrów wynosi 5689 kg/h.
Projektuje się ciepłomierz ultradźwiękowy 1”; Qnom=6,0m3/h; Qmax=12,0m3/h z dwoma czujnikami
temperatury np. typ Multical 403 lub równoważny (strata ciśnienia na ciepłomierzu 5,0kPa).
Dobór wodomierza wody zimnej:
Przepływ wody zimnej na cele przygotowania cwu wynosi 1,14dm3/s=4,03m3/h.
Dobrano wodomierz skrzydełkowy o Q3=6,3m3/h i dn25.
6.2 PRZEWODY I ARMATURA INSTALACJI W WĘŹLE CIEPLNYM
Dotyczy instalacji wewnętrznych nie będących własnością Fortum – instalacje c.o. i ciepłej wody do
głównych zaworów odcinających w węźle po stronie niskich parametrów:
Instalacje w obrębie węzła należy wykonać:
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- centralne ogrzewanie i ciepło technologiczne: z rur stalowych czarnych, ze szwem, z usuniętym
wypływem szwu, wg PN- /H -74244 ,
- instalacja zimnej i ciepłej wody: z rur stalowych, ocynkowanych, wg PN- /H -74200 .
6.3 PRACE ZWIĄZANE Z REMONTEM POMIESZCZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO
W związku z remontem pomieszczenia węzła cieplnego należy oprócz prac budowlanych opisanych w
części architektonicznej wykonać:
- wykonać studnie schładzającą w pom. węzła
- podłączyć wpust kanalizacyjny żeliwny do studni schładzającej,
- połaczyć przewód ciśnieniowy pompy ze studni schładzającej do istniejącej kanalizacji sanitarnej w
piwnicy,
- wykonać kanał Z-towy nawiewny,
- podłączyć wentylacje wywiewną,
6.4 DANE DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO WĘZLA CIEPLNEGO
BILANS CIEPŁA PROJEKTOWY
CENTRALNE OGRZEWANIE
80kW
CIEPŁA WODA ŚREDNIA
20kW
CIEPŁA WODA MAX.
65kW
WENTYLACJA
TECHNOLOGIA
TEMPERATURY ZASILANIA/POWROTU
INSTALACJA C.O.
70/55°C
INSTALACJA CWU
60/10°C
INSTALACJA WENTYLACJI
INSTALACJA TECHNOLOGICZNA CISNIENIA DYSPOZYCYJNE
DLA C.O.
80 kPa
DLA CIEPŁA WENTYLACJI
DLA
CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO
POJEMNOŚC INSTALACJI
C.O.
1,10m3
WENTYLACJI
TECHNOLOGICZNEJ
CISNIENIE STATYCZNE INSTALACJI
C.O.
180 kPa
WENTYLACJI
TECHNOLOGICZNEJ
CISNIENIE DOPUSZCZALNE INSTALACJI
C.O.
0,6
WENTYLACJI
TECHNOLOGICZNEJ
INSTALACJA CYRKULACJI CWU
ILOŚC WODY CYRKULACYJNEJ
215 kg/h
OPORY
INSTALACJI 35 kPa
CYRKULACYJNEJ
OPORY INSTALACJI
C.O.
77kPa
WENTYLACJI
TECHNOLOGICZNEJ
ŚREDNICE RUROCIAGÓW (w węźle – stal)
WODY ZIMNEJ
Dn50
WODY CIEPŁEJ
Dn50
CYRKULACJI CWU
Dn20
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C.O.
Dn50
CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO
WENTYLACJI
MATERIAŁ INSTALACJI (poza węzłem)
C.O.
Stal zaciskowa
CWU I CYRKULACJI
PP stabi PN20
CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO
WENTYLACJI
-

7 PRÓBY SZCZELNOŚCI INSTALACJI WODY ORAZ C.O.
Wytyczne badania szczelności instalacji można znaleźć w „Warunkach technicznych wykonania i
odbioru instalacji wodociągowych, zeszyt 7” oraz „Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych, zeszyt 6”, wydanych przez COBRTI Instal.
Dla obu tych instalacji wymagania dotyczące przygotowania do badania oraz procedura
przeprowadzenia badania (nazywanego popularnie próbą szczelności) są podobne, główna różnica polega
na innym ciśnieniu próby. Inna jest również procedura badania dla instalacji wykonanych z rur metalowych
oraz rur z tworzyw sztucznych (łącznie z wielowarstwowymi).
Badanie szczelności instalacji należy wykonywać:
- przed zakryciem bruzd i kanałów oraz wykonaniem izolacji cieplnej,
- jeśli wymagane jest zakrycie części instalacji, należy przeprowadzać oddzielne badania w ramach
odbiorów częściowych, np. oddzielnych „lokalówek” dla umożliwienia wykonania wylewek pod podłogi,
- podczas badania szczelności zabrania się podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia
próbnego (nawet krótkotrwałego),
- instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła.
Przed przystąpieniem do próby instalację należy przygotować. Polega to na odłączeniu armatury,
która może zakłócić próbę (np. zawory bezpieczeństwa, naczynie wzbiorcze) lub ulec uszkodzeniu (np.
zawory regulacyjne, czujniki). Odłączone elementy należy zastąpić zaślepkami lub zaworami odcinającymi.
Do instalacji powinno się przyłączyć manometr z dokładnością odczytu 0,1 bar. Przygotowaną do próby
instalację należy napełnić wodą i odpowietrzyć.
Ciśnienie próbne dla instalacji wodociągowej wynosi 1,5-krotną wartość ciśnienia roboczego w
instalacji, z tym, że nie mniej niż 10 bar.
W przypadku instalacji centralnego ogrzewania ciśnienie próbne powinno wynosić 2 bar + ciśnienie
robocze w najniższym punkcie instalacji, z tym, że nie mniej niż 4 bar dla instalacji grzejnikowej i 9 bar dla
instalacji płaszczyznowej (podłogowej lub ściennej). Ta różnica wynika z faktu, że w ogrzewaniu podłogowym
stosuje się pompy o większej wysokości podnoszenia (znacznie większe opory przepływu w instalacji).
Procedura wykonania badania jest inna dla rur metalowych i z tworzyw sztucznych.
W przypadku rur metalowych podnosi się ciśnienie do wartości ciśnienia próbnego i następnie
obserwuje się instalację przez ½ godz. (szczególnie połączenia). Próbę uznaje się za udaną, jeśli jest brak
przecieków i roszenia, zwłaszcza na połączeniach, oraz manometr nie wykaże spadku ciśnienia (w
przypadku połączeń gwintowanych ciśnienie na manometrze może spaść do 2%.
W przypadku rur z tworzyw sztucznych procedura jest dłuższa i bardziej skomplikowana, ze względu
na to, że spadek ciśnienia notowany na manometrze nie musi być efektem przecieków, a wynika początkowo
z elastyczności przewodów.

8

Projektowane ciśnienia robocze instalacji:
Ciśnienie robocze instalacji wodociągowejCiśnienie robocze instalacji c.o. -

0,6MPa
0,6MPa

Ciśnienia dla prób ciśnieniowych:
Instalacja wodociągowainstalacja c.o. -

1,0MPa
0,8MPa

UWAGI KOŃCOWE
Wytyczne budowlane:
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•
•
•
•

•

Przewidzieć wykonanie przebić w przegrodach konstrukcyjnych budynku, kolidujących z trasą
prowadzenia projektowanych przewodów i kanałów instalacji sanitarnych.
W obrębie pomieszczeń przewidzieć maskowanie przewodów i kanałów instalacji sanitarnych,
poprzez prowadzenie przewodów w bruzdach ściennych obudowanie płytą gipsowo-kartonową, płytą
gipsowo-kartonową wodoodporną lub płytkami ceramicznymi.
Wszystkie przejścia przewodów instalacji sanitarnych, przez przegrody graniczące z gruntem, do
gruntu na zewnątrz budynku, należy wykonać jako szczelne, gazoszczelne.
Przejścia przewodów instalacji sanitarnych wykonanych z rur stalowych, przez ściany i stropy
wydzielenia pożarowego i stropy między kondygnacjami mieszkalnymi (pozostałe stropy), należy
zabezpieczyć masami ogniochronnymi lub (w wypadku przestrzeni pomiędzy rurą ochronną i
otworem w ścianie) zaprawą ogniochronną o odporności ogniowej, odpowiednio EI 120 minut oraz
EI60 minut.
Przejścia przewodów instalacji sanitarnych wykonanych z tworzyw sztucznych, przez ściany i stropy
wydzielenia pożarowego, stropy między kondygnacjami mieszkalnymi (pozostałe stropy) oraz
ścianki wydzielające szyby instalacyjne dla instalacji wentylacji mechanicznej, należy wykonać z
zastosowaniem opasek ogniochronnych pęczniejących o odporności ogniowej, odpowiednio EI 120
minut oraz EI 60 minut.

Wytyczne elektryczne:
• Przewidzieć zasilanie układów przepompowujących ścieki sanitarne w piwnicy
•

Przewidzieć zasilanie urządzeń technologicznych węzła cieplnego,

Wszystkie materiały stosowane do montażu winny posiadać odpowiednie dopuszczenia do ich
stosowania oraz dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym tj. Aprobaty techniczne, znak B, Atesty PZH itp,
ROBOTY WYKONAĆ ZGODNIE Z :
Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót
Budowlano-Montażowych, Tom II -"Instalacje Sanitarne i Przemysłowe" oraz innymi obowiązującymi
Przepisami i Normami.
Na etapie realizacyjnym inwestycji, w wypadkach koniecznych uzasadnionych warunkami
panującymi na placu budowy, dopuszcza się zmiany nienaruszające obowiązujących przepisów Ustawy
Prawo Budowlane, Przepisów branżowych oraz zasad wiedzy technicznej.
Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane art. 36a na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza się
zastosowanie przez Wykonawcę innych materiałów i urządzeń niż ujęte w niniejszym opracowaniu
projektowym. Zamienne materiały i urządzenia powinny cechować się porównywalnymi parametrami
technicznymi.
Wszelkie wprowadzone zmiany, powinny zostać uzgodnione z Inwestorem oraz Autorami
opracowania projektowego.
Opracowała:
mgr inż. Ewa Starczewska
NR UPR. 115/02 DUW
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PROJEKT WYKONAWCZY – INSTALACJE SANITARNE
Montaż centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody użytkowej wraz z wydzieleniem pomieszczenia na
węzeł cieplny w kamienicy przy ul. T. Kościuszki 180 we Wrocławiu.
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